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Baggrund 

Der er i dag mange forskellige varighedsbegrænsninger på virksomhedspraktik 
afhængig af, hvilken målgruppe borgeren tilhører, og hvor langt pågældende er fra 
arbejdsmarkedet.  
 
De gældende maksimale varigheder er hhv. 4 uger, 8 uger, 13 uger og 26 uger. For 
enkelte grupper er der slet ikke varighedsgrænser, og for andre kan varigheden 
forlænges ud fra en konkret og individuel vurdering. Fx kan en 13-ugers praktik i 
visse tilfælde forlænges op til 26 uger efter en konkret vurdering, og i særlige til-
fælde kan den forlænges yderligere.  
 
De mange varighedsgrænser er vanskelige at overskue, sætter begrænsninger på 
kommunernes handlemuligheder og er svære at forstå og forklare for sagsbehand-
lere og borgere.  
 

Initiativ 

For at forenkle reglerne vil der fremover kun være én varighedsbegrænsning for 
borgere tæt på arbejdsmarkedet og én varighedsbegrænsning for borgere længere 
væk fra arbejdsmarkedet:  

 Borgere tæt på arbejdsmarkedet: For dagpengemodtagere, jobparate kontant-
hjælpsmodtagere, uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, herunder 
åbenlyst uddannelsesparate, vil der være en maksimal varighed på 4 uger. 1 

 Borgere længere fra arbejdsmarkedet: For alle øvrige målgrupper vil den gæl-
dende 13 ugers varighedsregel gælde. Dvs. at praktikken for disse skal kunne 
vare op til 13 uger med mulighed for forlængelse op til 26 uger efter en kon-
kret vurdering, og herefter i helt særlige tilfælde mulighed for yderligere for-
længelse efter en konkret vurdering. 

 

I bilaget er der en sammenstilling af gældende og aftalte regler. 
 
For borgere, jobcentre og virksomheder bliver varighedsreglerne mere enkle og 
logiske. Det forventes også, at risikoen for, at nogen får praktik længere, end de 
har behov for, reduceres. Initiativet ændrer ikke ved, at det er muligt at give flere 
praktikforløb efter hinanden i tilfælde, hvor der er et helt konkret behov for det.  
 
Initiativet ændrer ikke ved den gældende regel om en maksimal varighed på 13 
uger for nytteindsats. 
  

 

1 Reglerne for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter også integrationsydelsesmodtagere, som ikke er 
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. 
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Bilag 
 
Tabel 1. De gældende varighedsbegrænsninger for virksomhedspraktik  

 Dagpengemodtagere 

 En delmængde af jobparate kontanthjælpsmodtagere *) 

 En delmængde af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 

4 uger 

 Dagpengemodtagere på dimittendvilkår, der mindst har gennemført en kort 
videregående uddannelse og ikke har haft ordinær beskæftigelse efter uddannel-
sen. 

8 uger 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere som ikke har erhvervserfaring, har langvarig 
ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud *) 

 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, som ikke har erhvervserfaring, 
har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med 
løntilskud 

 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere *) 

 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere 

 Forrevalidender 

 Sygedagpengemodtagere 

 Førtidspensionister 

 Fleksjobvisiterede  

 Personer i ressourceforløb  

 Personer i jobafklaringsforløb 

13 uger - med mulighed for 
forlængelse op til 26 uger, og 
herefter mulighed for yderli-
gere forlængelse, hvis der er 
særlige behov herfor. 
 

 Unge mellem 15 og 18 år uden ydelse, der har behov for en uddannelses- og 
beskæftigelsesrettet indsats 

26 uger – med mulighed for 
yderligere forlængelse. 

 Særligt udsatte unge under 18 år uden ydelse, der har behov for en uddannelses- 
og beskæftigelsesrettet indsats 

 Revalidender, bortset fra forrevalidender. 

Uden krav til maksimal varig-
hed. 
 

 

Tabel 2. De forenklede regler om maksimal varighed af virksomhedspraktik 

Borgere tæt på arbejdsmarkedet: 

 Dagpengemodtagere 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere *) 

 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, herunder åbenlyst uddannel-
sesparate 

 

4 uger 

Borgere længere væk fra arbejdsmarkedet: 

 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere  

 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere *) 

 Sygedagpengemodtagere  

 Førtidspensionister  

 Fleksjobvisiterede  

 Ressourceforløbsydelsesmodtagere 

 Personer i jobafklaringsforløb 

 Revalidender 

 Unge mellem 15 og 18 år uden ydelse, der har behov for en uddannelses- og 
beskæftigelsesrettet indsats 

 Særligt udsatte unge under 18 år uden ydelse, der har behov for en uddannel-
ses- og beskæftigelsesrettet indsats. 

13 uger - med mulighed for 
forlængelse op til 26 uger, og 
herefter mulighed for yderli-
gere forlængelse, hvis der er 
særlige behov herfor. 

*) For job- og aktivitetsparate selvforsørgende gælder samme varighedsregler som for hhv. job- og 

aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.  


